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Histórico, reflexões e orientações gerais para implementação do 

Programa de Gestão e Desempenho (PGD) no Campus Engenho Novo II 

 

O período pandêmico vivenciado institucionalmente pelos servidores do Campus Engenho 
Novo II (CEN2), a partir de março de 2020, impôs a todos a necessidade de reconstrução e 
reconfiguração do trabalho desempenhado pelo coletivo. A imposição do trabalho remoto, como 
necessidade sanitária maior, e desde então, um conjunto de normativas institucionais externas e 
internas que visavam regulamentar o trabalho, intensificou sobremaneira essa dimensão de 
atividades remotas. Apesar da obiviedade trágica da pandemia aos brasileiros, a demanda de 
pensar o fazer remoto e as diferentes perspectivas e dimensões de gestão do trabalho no Campus, 
seus benefícios diretos à Administração Pública e ao serviço prestado se desenvolveu de modo 
inerente e natural ao longo desse período. 

À Direção Geral coube, sobretudo a partir do segundo semestre do ano de 2021, se debruçar 
em estudos sobre o tema, bem como propor, fomentar e estimular o conhecimento maior sobre as 
normativas vigentes referentes ao PGD, fosse nos setores internos do Campus, fosse em fóruns 
institucionais em que representa a comunidade escolar do Campus, como o Colégio de Dirigentes 
do Colégio Pedro II (CODIR).  

Embora o Programa de Gestão e Desempenho não se relacione ao trabalho remoto realizado 
durante o período pandêmico, sendo previamente possibilidade de entendimento do serviço em sua 
dimensão de produtividade e exercício de atividades em que os resultados possam ser efetivamente 
mensurados, a realidade remota vivenciada, bem como os estudos e análises que vieram após o 
estabelecimento e divulgação da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 30 de julho de 2020, 
foram marcos importantes no  contexto do Campus, ampliando demandas para implementação do 
PGD. 

Em pesquisa aos processos e fluxos vivenciados em demais Institutos da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e outros Órgãos Federais, tendo como um bom 
exemplo o Instituto Federal da Bahia (https://portal.ifba.edu.br/dgp/programa-de-gestao/), 
verificamos a realização de planejamento prévio que incluiu elaboração de estudos técnicos por 
comissões ou grupos de trabalho específicos, realização de consulta e audiências públicas, ciência 
e contribuições emanadas dos colegiados de dirigentes, designação formal de comissão no 
Conselho Superior dos Institutos Federais analisados, visando a definição de regramentos que, por 
fim, redundam em deliberações normativas para a instituição como um todo, una e indivisível. 

Ressalte-se aqui que a Direção Geral do Campus Engenho Novo II deu ampla divulgação a 
exemplos e pesquisas de processos e fluxos encontrados em demais instituições, seja no âmbito 
das equipes e servidores do Campus, seja nos fóruns instituicionais em que representa o Campus. 

Nesse contexto e considerando a necessidade de avaliação acerca da viabilidade de 
implementação do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) no Colégio Pedro II - Campus 
Engenho Novo II, segue breve relato de procedimentos e ponderações aqui apresentadas pela 
Direção Geral visando à elaboração de normativos e sua implementação. 

Em primeiro momento, destacamos a divulgação ao coletivo de servidores, por email, e 
reunião de chefias de setores, bem como fomento à leitura e análise dos normativos que amparam 
a prática do Programa de Gestão, nos seguintes âmbitos: 

● da Administração Pública Federal, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME 

https://portal.ifba.edu.br/dgp/programa-de-gestao/


Nº 65, DE 30 DE JULHO DE 2020 – que “estabelece orientações, critérios e procedimentos gerais 
a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal - SIPEC relativos à implementação de Programa de Gestão.” 

● do Ministério da Educação, conforme PORTARIA Nº 267, DE 30 DE ABRIL DE 2021 
– que “autoriza a implementação do programa de gestão pelas unidades do Ministério da Educação 
- MEC e de suas entidades vinculadas.” 

● do Colégio Pedro II, conforme PORTARIA Nº 2.241, DE 25 NOVEMBRO DE 2021 – 
que “estabelece os procedimentos gerais para implementação do programa de gestão no Colégio 
Pedro II.” 

Além dos instrumentos normativos supracitados, destacamos o passo a passo para 
implementação do PGD, que pode ser verificado no sítio eletrônico: www.gov.br/servidor/pt-
br/assuntos/programa-de-gestao/passo-a-passo-para-implementacao-do-pgd-2, no qual se 
ressalta o trecho: 

“(...) é importante dizer que o PGD envolve inovação e isso significa que os 
erros fazem parte da evolução e que as coisas não precisam estar perfeitas 
para serem iniciadas. Por isso, vale a pena consultar o material que 
elaboramos para que você não tenha medo de errar nesta tarefa tão 
importante.” 

Também constam orientações sobre: 

● Como elaborar tabela de atividades (www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/programa-
de-gestao/como- elaborar-uma-tabela-de-atividades); 

● Consultoria executiva PGD (www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/programa-de-
gestao/consultoria-executiva) - Contato: pgd@economia.gov.br 

Posteriormente inserimos ao debate as seguintes Notas Técnicas: 

● Nota Técnica SEI nº 32923/2021/ME – Consulta sobre os procedimentos a serem 
adotadas para servidores participantes do programa de gestão. 

● Nota Técnica SEI nº 53065/2021/ME - Consulta quanto ao controle de frequência na 
modalidade teletrabalho parcial do programa de gestão. 

Com base nos normativos analisados, entendemos que, apesar da dúvida inicial sobre a 
necessidade de ato ou normativa proveniente das Direções Gerais de campi, o Programa de Gestão 
e Desempenho (PGD) no Colégio Pedro II (CPII) já se encontra regulamentado pela PORTARIA Nº 
2.241, DE 25 NOVEMBRO DE 2021.  A partir da Portaria retrocitada e considerando que os Campi 
do Colégio Pedro II possuem autonomia administrativa, entendemos que caberia à gestão do 
Campus: 

● Decidir sobre a possibilidade de adesão no âmbito do CEN2; 

● Definir os critérios previstos no art. 16 da PORTARIA Nº 2.241, de 2021: 

Art. 16. As Unidades do CPII divulgarão aos seus servidores os critérios 
técnicos necessários para adesão dos interessados ao Programa de Gestão, 
podendo conter, entre outras especificidades: (Art. 11 da instrução normativa 
nº 65, de 30 de julho de 2020, adaptado) 

I. total de vagas; 

II. regimes de execução; 

III. vedações à participação; 

IV. prazo de permanência no Programa de Gestão, quando aplicável; 

V. conhecimento técnico requerido para desenvolvimento da atividade;  

VI. infraestrutura mínima necessária ao interessado na participação. 
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● Realizar ampla divulgação da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65/2020, 
para que os servidores se apropriem do seu conteúdo. Ação já iniciada no segundo semestre de 
2021. 

● Confecção de edital, conforme orientação do Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 
Substituto, embora não se tenha encontrado exigência específica para sua elaboração, que 
sintetize orientações e normativas para adesão dos servidores do Campus Engenho Novo II ao 
Programa de Gesão e Desempenho. Haja vista que a regulamentação para o âmbito do Colégio 
Pedro II já foi realizada pela PORTARIA nº 2241 DE 25 NOVEMBRO DE 2021 (Reitoria/CPII), cabe 
à gestão do Campus apenas definir e divulgar os critérios contidos no art. 16 da referida Portaria, 
para que os servidores possam manifestar interesse na participação ao  PGD. 

Consideramos relevante ressaltar que a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65/2020 
prevê os tipos de atividades possíveis de serem realizados na modalidade de teletrabalho, 
ressaltando também quais tipos não poderão se enquadrar, conforme disposto em seu art. 5º: 

Art. 5º As atividades que possam ser adequadamente executadas de forma 
remota e com a utilização de recursos tecnológicos serão realizadas 
preferencialmente na modalidade de teletrabalho parcial ou integral. 

§ 1º Enquadram-se nas disposições do caput, mas não se limitando a elas, 
atividades com os seguintes atributos:  

I. - cuja natureza demande maior esforço individual e menor interação com 
outros agentes públicos; 

II. - cuja natureza de complexidade exija elevado grau de concentração; ou 

III. - cuja natureza seja de baixa a média complexidade com elevado grau de 
previsibilidade e/ou padronização nas entregas. 

§ 2º O teletrabalhonão poderá: 

I. - abranger atividades cuja natureza exija a presença física do participante 
na unidade ou que sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo; e 

II. - reduzir a capacidade de atendimento de setores que atendam ao público 
interno e externo. 

A Direção Geral do Campus Engenho Novo II relata ainda que pautou o Programa de Gestão 
em todas as reuniões de chefias de setores técnicos e pedagógicos, bem como Conselhos 
Pedagógicos do Campus (CONPED) realizados a partir do segundo semestre de 2021, com maior 
intensidade nos encontros ocorridos entre fevereiro e abril de 2022. Tais momentos de reflexão 
suscitaram dúvidas que eram encaminhadas ao CODIR e, também, pautadas em reuniões 
propostas e realizadas com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) no sentido de 
ampliar o entendimento coletivo no Campus sobre a temática.  

Destacamos a reunião de chefias, ocorrida em 21 de março de 2022, quando a Direção Geral 
apontou a necessidade de cada setor elaborar, de forma conjunta no âmbito de suas respectivas 
equipes, um rol de atividades pertinentes ao setor, caso haja demanda para inserção ao PGD, como 
indicativo de acréscimo à planilha de atividades já elencadas nos anexos da Portaria nº 2.241/2021. 

Paralelamente, e ainda segundo orientação da PROGESP, a Direção Geral apontou a 
necessidade dos setores cuja demanda específica de atividades não estivesse contida nos anexos 
autorizados e previstos pela referida Portaria, em realizar estudos junto às chefias dos demais 
setores de todos os campi no sentido de parametrizar uma lista de atividades com as 
especificidades de cada setor. Assim, a proposta das listas seguiria orientação contida no 
PARECER Nº 00015/2021/GAB-PFCPII/PFCP-II/PGF/AGU, da Procuradoria Federal junto ao 
Colégio Pedro II, que indica a necessidade de uniformização de normativas e práticas evitando 
distorções entre os campi. 

Na ocasião, foi solicitado pela Direção a autuação de processos individualizados por setor, 
aberto pelas respectivas chefias, informando sobre o interesse e demanda pela adesão ao PGD 



até o dia 11 de Abril. Ainda na reunião, o coletivo ressaltou a necessidade de auxílio mútuo entre 
chefias e servidores para elaboração das propostas e demandas de cada setor.  

Em 31 de março, por e-mail, as chefias do Setor de Contratos (SEC) e do Setor de 
Contabilidade e Finanças (SECOF) encaminharam proposta de adesão dos servidores dos setores 
ao Programa de Gestão, bem como valorosa sugestão de edital, análise e cronograma de ações 
para o PGD do Campus Engenho Novo II. Destacamos nesse documento inicial o Anexo I, inserido 
ao final do texto, com a “análise e fundamentos para implementação do PGD no Campus Engenho 
Novo II”. A minuta proposta pelo coletivo contribuiu em muito para a construção do Edital do 
Campus. 

Por oportuno, diante do que aqui se encontra contextualizado nessas reflexões iniciais, a 
Direção Geral do CEN2 registra opinião contrária à permissão adesão ao teletrabalho, seja na 
modalidade integral ou parcial, aos servidores lotados em setores que executem tarefas 
diretamente relacionadas ao atendimento ao aluno e/ou seus responsáveis, sendo esse o principal 
objetivo e serviço prestado para atendimento às atividades finalísticas da Institutição. Da mesma 
forma, entende que se observe que uma vez atribuído ao servidor, pela natureza do serviço 
prestado, pela chefia imediata ou pelas Direções do Campus, atividade que requer constante 
fiscalização e acompanhamento presencial, tal fato impossibilita teletrabalho.  

Pelo entendimento da normativa, como resta elucidado na Nota Técnica SEI nº 
53065/2021/ME, o servidor pode demandar inserção ao Programa de Gestão uma vez não ser esse 
exclusividade de trabalho remotamente exercido fora do ambiente do campus, incluindo a 
modalidade integralmente presencial. Mas nesse caso, será pela natureza do plano de trabalho, 
tendo como entendimento a produtividade e entrega mensurável e não por adesão ao trabalho não 
presencial parcial ou integral, vinculado ao teletrabalho. 

As normativas possibilitam adesão ao Programa de Gestão para todo servidor público, mas 
ressaltam um sentido maior para sua implantação, cujos objetivos se encontram definidos no art. 
6º da a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65/2020:  

Art. 6º São objetivos do programa de gestão: 
I - promover a gestão da produtividade e da qualidade das entregas dos 
participantes; 
II - contribuir com a redução de custos no poder público; 
III - atrair e manter novos talentos; 
IV - contribuir para a motivação e o comprometimento dos participantes com 
os objetivos da Instituição; 
V - estimular o desenvolvimento do trabalho criativo, da inovação e da cultura 
de governo digital; 
VI - melhorar a qualidade de vida dos participantes; 
VII - gerar e implementar mecanismos de avaliação e alocação de recursos; 
e 
VIII - promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da 
eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade. 

Além de se ajustar ao princípio da economicidade, e aos benefícios diretos e indiretos 
gerados à Administração Pública, o Programa de Gestão e Desempenho estabelece um 
entendimento diferenciado do trabalho a ser exercido. É claro o indicativo normativo de trabalhos 
que possam ser mensuráveis, entregues como produto, dando ao fazer do servidor a dimensão de 
sua produtividade, no sentido de apresentação do trabalho exigido, previamente planejado e 
acordado entre o servidor e a chefia imediata. Aqui, o trabalho é mensurado pela produtividade das 
atividades, pela entrega do produto desse trabalho. E são essas as atividades, as mensuráveis por 
produtividade e entrega que são elencadas como pertencentes ao Programa de Gestão nas mais 
diversas modalidades, incluindo o teletrabalho integral ou parcial. Mesmo na modalidade 
integralmente presencial, sendo possível a adesão ao Programa de Gestão e Desempenho pela 
mesma lógica, ou seja, o entendimento outro do trabalho, diferente de horas trabalhadas em serviço 
presencial não mensurável por produção ou entrega. 



Do ponto de vista do controle eletrônico de frequência, a NOTA TÉCNICA SEI nº 
53065/2021/ME, uma consulta quanto ao controle de frequência na modalidade teletrabalho parcial 
do programa de gestão, explicita que tais atividades elencadas que sejam compreendidas no Plano 
de Trabalho e inseridas ao PGD dentro da lógica analisada no parágrafo anterior, podem estar 
dispensadas do controle de frequência. São objeto de outra dimensão de controle por entrega e 
produtividade a partir do plano apresentado e não a frequência diária eletrônica das horas 
trabalhadas, como se pode observar no trecho do corpo da referida Nota, abaixo disposta. 

8. Note-se que o normativo, ao estabelecer a dispensa do controle de 
assiduidade para os participantes de programa de gestão, não faz distinção 
entre as modalidades presencial e teletrabalho, sendo condição necessária 
para a referida dispensa que os resultados dos envolvidos possam ser 
efetivamente mensuráveis. 

9. Isso porque a dispensa do controle de frequência, na realidade, consiste 
em sua substituição pelo controle de produtividade. Assim, estando o agente 
público inserido em programa de gestão, ainda que na modalidade presencial, 
ele tem metas a cumprir, firmadas em plano de trabalho acordado com a 
chefia imediata e, portanto, o cumprimento da sua jornada de trabalho é 
aferido a partir de suas entregas, sendo possível dispensar o correspondente 
controle de frequência. 

10. Do acima transcrito, entende-se que a disposição constante no inciso VIII 
do art. 3º da IN nº 65, de 2020, não veda incondicionalmente a dispensa do 
controle de frequência dos participantes de programa de gestão na 
modalidade presencial, haja vista que, a despeito de inicialmente se 
estabelecer restrição para a hipótese, o disposto no art. 38 confere margem 
de discricionariedade aos gestores para estenderem a citada dispensa aos 
agentes públicos em programa de gestão na modalidade presencial. 

11. Outrossim, do mesmo modo que se aplica ao participante do programa de 
gestão em trabalho presencial a dispensa do controle de assiduidade por força 
do art. 38 da IN nº 65, de 2020, também estendem-se a esse agente público 
as demais regras da citada norma. Importante destacar que, portanto, ele 
dever permanecer na unidade de exercício durante a sua jornada, conforme 
horário de expediente acordado com a chefia imediata, sob pena de dar causa 
ao seu desligamento do programa de gestão por descumprimento de suas 
responsabilidades. 

12. Não é demais lembrar que a IN nº 65, de 2020, conferiu aos gestores 
autonomia para definir as atividades e metas a serem cumpridas no âmbito de 
suas unidades, sendo responsabilidade do participante cumprir o pactuado 
em seu plano de trabalho, independentemente de efetuar o registro de 
frequência, bem como é responsabilidade da chefia imediata acompanhar a 
execução do plano de trabalho dos seus subordinados. 

Pelo lado oposto, há um conjunto de atividades outras inerentes ao trabalho de uma escola 
em que a presencialidade para atendimento ao público, sua comunidade escolar, na interação direta 
entre servidores é parte integrante do trabalho diário do servidor. Nesses casos, a atividade não se 
encontra na dimensão da produtividade e entrega do produto do trabalho, mas da presença e 
atendimento em si, gerando, em caso de sua ausência, óbvia diminuição do atendimento do setor 
ao público. São atividades que necessitam de interação entre colegas do setor, de atendimento 
direto à estudantes, responsáveis e demais servidores, sendo esse um fim em si. 

Para esses setores, sobretudo os setores ligados diretamente às atividades pedagógicas, as 
chefias e direções devem se atentar com maior afinco sobre as possibilidades e/ou inviabilidades 
de adesão ao Plano de Trabalho. É necessário desautorizar o PGD a esses segmentos diante do 
risco de diminuição da capacidade de atendimento direto do setor ao público. As chefias desses 
setores, no entanto, podem ter sua produtividade mensurada nas atividades inerentes à gestão do 



trabalho do setor. Atividades feitas individualmente, que não carecem de interação, e são 
beneficiadas pela possibilidade de concentração maior do teletrabalho realizado fora do local 
habitual são pertinentes aos chefes dos setores e se mostram necessárias. Nesses casos, entende-
se possível à adesão ao Programa de Gestão, embora com maior percentual de presencialidade. 

Ademais, cabe destacar que a PORTARIA Nº 2.241 traz em seus anexos uma gama 
significativa de atividades entendidas no âmbito da instituição como aquelas que compreendem as 
premissas básicas para inserção ao Programa de Gestão, ou seja: atividades mensuráveis a partir 
do entendimento de produtividade, que apresentam resultados para entrega à chefia do trabalho 
planejado, que não carecem de interação e que pela necessidade maior de concentração possam 
maximizar e otimizar o trabalho do servidor quando realizadas fora do ambiente do campus.  

Notificamos, no entanto, as atividades já apresentadas pela PORTARIA nº 2.241 foram 
elencadas, sobretudo, a partir do conjunto de serviços realizados no âmbito da Reitoria. Atividades 
que podem e são realizadas também na variedade dos setores e equipes dos campi, mas que não 
abrangem, por vezes, especificidades de serviços exercidos prioritariamente no âmbito dos campi. 
Nesse sentido, verificamos e registramos em nossas reuniões com chefias a necessidade do 
trabalho prévio que possa listar em proposta de anexo específico o conjunto de atividades 
realizadas pelos setores nos campi e que não estão ainda inseridas nos anexos da Portaria 
institucional.  

Entendendo ainda como razoável haver uniformização entre os respectivos setores dos 
diversos Campi do Colégio Pedro II, em relação à proporcionalidade de cada carga horária atribuída 
às atividades previstas na “tabela de atividades no âmbito do Colégio Pedro II” (conforme sugerido 
pelo Procurador Federal no PARECER Nº 00015/2021/GAB-PFCPII/PFCP-II/PGF/AGU). Para isso, 
considerando aspectos práticos, foi necessário à Direção Geral do Campus estimular a 
comunicação entre as chefias “intercampi”, visando um trabalho conjunto entre os coirmãos para 
que haja uma ponderação de “carga horária x tarefas” equânime entre servidores com mesmas 
atribuições dentro do Colégio Pedro II. 

A seguir, apresentamos o Anexo I - ANÁLISE E FUNDAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DO PGD NO CAMPUS ENGENHO NOVO II, com a análise dos normativos e encaminhamentos 
sugeridos pelo Setor de Contratos e pela Seção de Contabilidade e Finanças do Campus Engenho 
Novo II e aqui aprovados e incorporados ao processo de implementação do PGD no Campus. Em 
vermelho, texto da Direção como comentários, considerações ou respostas aos encaminhamentos 
sugeridos. 
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ANEXO I 

ANÁLISE E FUNDAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PGD NO CAMPUS ENGENHO NOVO II 
 

Elaboração: Setor de Contratos – SEC em conjunto com a Seção de Contabilidade e Finanças – SECOF, do Colégio Pedro II - 
Campus Engenho Novo II. 

 
Instrução Normativa 

SGP/SEDGG/ME nº 65/2020 

Análise Encaminhamento 

Art. 2º Podem participar do programa de 

gestão: I - servidores públicos ocupantes de 

cargo efetivo; 

II - servidores públicos ocupantes de cargo em 

comissão, declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; 

III - empregados públicos regidos pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em exercício 

na unidade; IV - contratados temporários regidos 

pela Lei nº 8.745, 

de 9 de dezembro de 1993. 

 
 

Não existe óbice à participação de 

agentes públicos ao Programa de 

Gestão no que diz respeito ao vínculo 

com a administração pública. 

 

 
 

 
Art. 4º O programa de gestão abrangerá as 

atividades cujas características permitam a 

mensuração da produtividade e dos resultados 

das respectivas unidades e do desempenho do 

participante em suas entregas. 

Em consonância com a IN nº 

65/2020, a Portaria nº 2241 de 25 

novembro de 2021 - CPII, em seu 

art. 4º, § 2º, elenca: O teletrabalho 

não poderá: 

I - abranger atividades cuja natureza 

exija a presença física do participante 

na Unidade ou que sejam 

desenvolvidas por meio de trabalho 

externo; 

II - reduzir a capacidade de 
atendimento 

 
 

A Direção do Campus deve avaliar quais 

setores necessitam da presença FÍSICA do 

servidor na Unidade, para que não haja 

redução de atendimento ao público interno 

e externo e nem prejuízo às atividades 

desenvolvidas. (avaliação iniciada no texto 

inicial e que estará presente no edital com 

premissas estabelecidas) 



 

 

 de setores que atendam ao público 

interno 

e externo. 

 

 
Art. 6º São objetivos do programa de gestão: 

I - promover a gestão da produtividade e da 

qualidade das entregas dos participantes; 

II - contribuir com a redução de custos no poder 

público; 

III - atrair e manter novos talentos; 

IV - contribuir para a motivação e o 

comprometimento dos participantes com os 

objetivos da Instituição; 

V - estimular o desenvolvimento do trabalho 

criativo, da inovação e da cultura de governo 

digital; 

VI - melhorar a qualidade de vida dos 

participantes; VII - gerar e implementar 

mecanismos de avaliação e alocação de 

recursos; e 

VIII - promover a cultura orientada a resultados, 

com foco no incremento da eficiência e da 

efetividade dos serviços prestados à sociedade. 

O teletrabalho propiciará economia de 

recursos públicos, evitando gastos 

com deslocamento do servidor ao 

órgão, uso de     materiais, água, 

energia elétrica e insumos em geral, 

habitualmente fornecidos pela 

Instituição para o trabalho, quando 

realizado de forma presencial. 

Observa-se que a possibilidade de 

teletrabalho como um motivador ao 

servidor em manter-se no órgão, pelo 

ganho com qualidade de vida, ganho 

em produtividade, concentração, 

racionalização do tempo do servidor, 

evitando longos períodos 

despendidos diariamente para ida e 

volta às instalações físicas do órgão, 

muitas das vezes para realizar tarefas 

plenamente compatíveis 

com o teletrabalho. 

 
 
 
 

Sugere-se à Direção a delimitação das 

atividades que serão autorizadas a 

integrarem programa de gestão no Campus 

Engenho Novo II em experiência-piloto, 

observando os benefícios para a 

Administração Pública e o nível de 

maturação do processo de 

acompanhamento de metas e resultados, 

avaliando a conveniência e a oportunidade 

na conversão do programa de gestão em 

definitivo. (atividades elencadas nos 

anexos da Portaria nº 2.241/2021 da 

Reitoria. Demais atividades especifícas 

carecem de paremetrização de todos os 

setores dos demais campi e aprovação da 

Reitoria para incorporação aos anexos da 

referida Portaria). 

Art. 7º: A implementação de programa de 

gestão é facultativa à Administração Pública e 

ocorrerá em função da conveniência e do 

interesse do serviço, não se constituindo direito 

do participante. 

A Portaria nº 2241 de 25 novembro 

de 2021 - CPII estabelece os 

procedimentos gerais para 

implementação do programa de 

gestão no Colégio Pedro II. 

A Direção do Campus deverá avaliar a 

conveniência e interesse sobre a adesão ao 

PGD, podendo suspender, alterar ou 

revogar, a qualquer tempo, o plano de 

trabalho e o programa de gestão, por razões 

técnicas ou de conveniência e oportunidade 



 

 

Art. 8º: A implementação do programa de gestão observará asseguintes fases: 

Inciso I - autorização pelo Ministrode Estado 
Já realizada por meio da Portaria nº 

267, de 30 de abril de 2021 - MEC 

 

 

 
Inciso II - elaboração e aprovação dos 

procedimentos gerais 

Já regulamentado pela Portaria nº 

2241 de 25 novembro de 2021 - 

CPII – emitida pelo Reitor do Colégio 

Pedro II - que “estabelece os 

procedimentosgerais para 

implementação do programa de 

gestão no Colégio Pedro II”. 

 

Art. 10. O dirigente da unidade deverá editar ato 
normativo que estabeleça os procedimentos 
gerais de como será instituído o programa de 
gestão na unidade, que deverá conter: 

Ressalta-se o conceito de unidade 
abordado no art. 3º, inciso IV, da 
própria IN nº 65/2020: “unidade: setor 
de nível não inferior ao de Secretaria 
no âmbito dos Ministérios, ou 
equivalente nas autarquias e 
fundações públicas”. 
Sobre este aspecto, entendemos que a 
competência para elaboração do ato 
normativo que estabeleça os 
procedimentos gerais de como será 
instituído o programa de gestão na 
unidade seja do Reitor do Colégio 
Pedro II – considerando a 
equivalência da Reitoria em 

relação à Secretaria Ministerial. 

O embasamento para esta demanda 
encontra-se no Art. 1º da Portaria Nº 2.241 
elaborada pelo Reitor do Colégio Pedro II, 
qual seja: “Estabelecer orientações, critérios 
e procedimentos gerais a serem observados 
pelos servidores em exercício no Colégio 
Pedro II (CPII), relativos à implementação do 
Programa de Gestão na Instituição, na forma 
da Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho 
de 2020, expedida pelo Ministério da 
Economia (art. 10 da instrução normativa nº 
65, de 30 de julho de 2020.) ” 

Inciso I - a tabela de atividades com as 
informações de que trata o § 2º do art. 26 

Houve elaboração de tabela de 
atividades no âmbito do Colégio 
Pedro II, que pode ser verificada a 
partir do sítio eletrônico: 

Verificar se a tabela de atividades já 
disponível atende a todas as demandas dos 
setores do 
Campus Engenho Novo II, que estariam 



 

 https://view.officeapps.live.com/op/vi
ew.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.
cp2.g12.br%2Fimages%2Fcomunica
cao%2F2021%2FNOVEMBRO%2FTa
bela%2520de%2520Atividades_Prog
rama%2520de%2520Gestao.xlsx&wd
Origin=BROWS ELINK 

contemplados pelo PGD, ou se há 
necessidade de ajustes (conforme 
demandas específicas que devem ser 
verificadas entre os respectivos chefes e os 
servidores que executarão as atividades 
pelo regime de teletrabalho). 
Ressalto posicionamento do Procurador 
Federal, constante no item 33 do 
PARECER Nº 00015/2021/GAB-
PFCPII/PFCP-II/PGF/AGU: 
(...) "tendo em vista que o regulamento 
atingirá a Reitoria, as Pró-Reitorias e todos 
os campi do Colégio Pedro II, recomendo a 
sua edição pelo Reitor, como autoridade 
máxima desta Instituição , e em 
obediência ao disposto no Estatuto do 
Colégio Pedro II. Aliás, como autoridade 
central, deve o Reitor 
primar pela uniformização no âmbito do CPII, 
ao abordar, de modo geral, a matéria, 
podendo dar incumbência 
às demais autoridades de modo que elas 
regulamentem, especificamente, a partir de 
suas necessidades e peculiaridades. " (...) 
Para esta tarefa, ressalto o §2º do artigo 10º 
(IN 65): "A tabela de atividades de que trata 
o inciso I do caput deverá ser elaborada pelo 
diretor ou equivalente, ou delegada para 
unidades subordinadas em nível não inferior 
ao de Coordenação-Geral ou equivalente, 
com apoio da 
área responsável pelo acompanhamento de 
resultados institucionais e da área de gestão 
de  soas do órgão ou da entidade, quando for 
o caso, e aprovado pela dirigente da unidade 
à qual esteja imediatamente subordinado" 

http://www.cp2.g/
http://www.cp2.g/
http://www.cp2.g/


 

 

Insciso II - os regimes de execução passíveis de 
adoção no programa de gestão 

Previsto no Art. 11 da Portaria Nº 
2241 de 2021 - CPII: "O percentual 
máximo de servidores participantes 
no Programa de Gestão do CPII, na 
modalidade teletrabalho, em cada 
Pró-Reitoria, na Reitoria, em cada 
campus e no Creir, nos primeiros seis 
meses de sua implantação, será de 
até: (Art. 10º, V, da instrução 
normativa nº 65, de 30 de julho de 
2020, adaptado). 
I - 100% (cem por cento) em regime 
de execução parcial e 60% 
(sessenta por cento) em regime de 
execução integral, para servidores 
da carreira dos Técnico- 
Administrativos em Educação 
(TAEs); 
– 100% (cem por cento) em regime de 
execução parcial para servidores da 
carreira de Magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico 

(EBTT)." 

A gestão do Campus deverá definir se 
permitirá os regimes parcial e integral para 
os servidores técnicos e quais setores 
poderão enquadrar-se em   cada um deles. 
Além disso, cabe analisar sobre a  
execução do PGD pelos servidores 
docentes.  
 
Não será permitido no ano de 2022 regime 
integralmente remoto em nenhum setor do 
campus. Somente regime parcial com 
diferentes percentuais em cada setor a ser 
descrito em edital próprio. Aos setores 
pedagógicas com atendimento a estudantes 
e responsáveis, será inicialmente autorizado 
somente para chefias e com a plena 
comprovação de que não haverá redução 
do atendimento realizado pelo setor. 

Inciso III - as hipóteses de vedação à 
participação, quando houver 

Art. 10 da Portaria Nº 2241 de 2021 - 
CPII: "Estão vedados de participar do 
Programa de Gestão do CPII os 
servidores que se enquadram nos 
incisos I e II, do § 2º, do art. 4º, e 
aqueles cujas atividades 
não permitam a efetiva mensuração da 

dutividade, dos resultados e do 
desempenho em relação às entregas. 

 



 

 

Inciso IV - os resultados e benefícios esperados 
para a instituição 

Não identificamos na Portaria Nº 
2241 de 2021 - CPII a definição dos 
resultados e benefícios esperados 
para a instituição. 
Identificamos apenas o art. 26, que 
regulamenta o relatório gerencial 
“com a finalidade de conhecer os 
benefícios e resultados advindos da 
implementação do Programa de 
Gestão”. 

Seria razoável estabelecer os resultados e 
benefícios esperados para o Campus. O 
anexo I da Portaria Nº 2241 de 2021 - CPII 
prevê a elaboraçãos das entregas 
esperadas. Sugerimos que o chefe do setor 
ele que esses aspectos a partir das 
atividades de seu respectivo departamento. 

Inciso V - o percentual mínimo ou máximo de 
participantes em cada unidade, bem como a 
necessidade de fixação de tempo mínimo de 
desempenho das atividades na unidade, quando 
for o caso 

Previsto no Art. 11 da Portaria Nº 
2241 de 2021 – CPII 

Entendo que o Campus possui autonomia 
para definir os percentuais aceitáveis para as 
demandas/atividades de seus setores - 
desde que respeite o percentual máximo 
estipulado pelo Reitor no artigo 11:" I - 100% 
(cem por cento) em  regime de execução 
parcial e 60% (sessenta por cento) em 
regime de execução integral, para servidores 
da carreira dos Técnico- Administrativos em 
Educação (TAEs); 
II – 100% (cem por cento) em regime de 
execução parcial para servidores da 
carreira de 
Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico (EBTT)." 

Percentuais a serem definidos em 

edital. 

Inciso VI - o percentual mínimo e máximo de 
produtividade adicional dos participantes em 
teletrabalho em relação às atividades presenciais, 

caso a unidade opte por essa fixação 

Não foi identificada previsão. Entendemos que não se aplica. 



 

 

Inciso VII - termo de ciência e responsabilidade 
que será assinado pelo participante do programa 
de gestão e pela 
chefia imediata 

Modelo constante no ANEXO II da 
PORTARIA Nº 2241 DE 25 
NOVEMBRO DE 2021. 

 

Inciso VIII - prazo de antecedência mínima de 
convocação para comparecimento pessoal do 
participante à unidade, quando houver interesse 
fundamentado da Administração ou pendência 
que não possa ser solucionada por meios 
telemáticos ou informatizados 

Regulamentado pelo Art. 

14. da PORTARIA Nº 2241, 

DE 25 NOVEMBRO DE 

2021: 

"O prazo de antecedência mínima de 
convocação para comparecimento 
pessoal do servidor participante do 
Programa de Gestão à Unidade, seja 
no regime de execução parcial ou 
integral, quando houver interesse 
fundamentado da Administração, ou 
pendência que não possa ser 
solucionada por meios telemáticos 
ou informatizados, será de 3 dias 
úteis. (Art. 13, VIII, da Iinstrução 
Normativa nº 65, de 30 de julho de 
2020, adaptado). 
Parágrafo único. A convocação 
poderá ser realizada pelo e-mail 
institucional, por publicação no Diário 
Oficial da União, ou por comunicado 
publicado no site do órgão e/ou outros 
meios de comunicação acordados no 
plano de trabalho, sendo necessária a 
devida justificativa da chefia imediata. 
(Art. 13, VIII, da instrução 
normativa nº 65, de 30 de julho de 

2020, adaptado) 
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